
 

 

 

 

 

Zodpovědně řídím své finance 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., které poskytuje zejména terénní sociální služby 
osobám s těžkým zdravotním postižením a seniorům na celém území Libereckého kraje nyní přichází se 
zcela novým projektem Zodpovědně řídím své finance v rámci projektu finančního vzdělávání určeného 
široké veřejnosti „Abeceda rodinných financí“. 

Projekt „ Abeceda rodinných financí“ zavádí prostřednictvím vyškoleného lektora finanční vzdělávání do 
rodin, komunit a k sociálně znevýhodněným občanům. Seznamuje účastníky kurzů se základními 
principy hospodaření domácnosti od sestavení rodinného rozpočtu až po právní minimum pro každodenní 
život. Představuje běžně používané finanční produkty v širších souvislostech. Současně stručně a 
přehledně provádí právy i povinnostmi v pracovně právních vztazích. Všechna témata spojuje princip 
zodpovědného rozhodování. 

Důvodem realizace projektu „Zodpovědně řídím své finance“ je reálná potřeba osob se zdravotním 
postižením, seniorů a rodin s dětmi v Libereckém kraji aktuálně se vzdělávat v oblasti finanční sféry.  

Cílem projektu je zvýšení orientace osob účastníků vzdělávání a jejich rodinných příslušníků v oblasti 
rodinných financí, řešení a prevence dluhových situací, eliminace případných budoucích finančních rizik 
jednotlivců a jejich rodin. 

Finanční vzdělávání bude probíhat zcela zdarma od května do srpna, vždy jednou měsíčně na každé 
pobočce Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., v České Lípě, Liberci, Jablonci nad Nisou 
a Semilech v rozsahu 3 x 45 minut vzdělávání a poté 2 x 45 minut individuálních konzultací. 

Témata vzdělávání jsou Rodinný rozpočet, Zodpovědné zadlužování, Podepsat můžeš, přečíst musíš a 
Finance v pracovně právních vztazích.  

Účastníci si vyberou nejméně 3 témata, z nichž téma Rodinný rozpočet je povinné. Během jednotlivých 
seminářů načerpají informace z finanční sféry, budou jim poskytnuty materiály k jednotlivým tématům, 
samozřejmostí je malé občerstvení. Po účasti na 3 seminářích bude účastníkům předáno osvědčení o 
vzdělávání. 

Termíny konání jednotlivých seminářů vzdělávání a další informace naleznete na webových stránkách 
www.czplk.cz  a na jednotlivých pobočkách Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. 

Těšíme se na Vás! 

 

 

 

http://www.czplk.cz


Zodpovědně řídím své finance 
Řídíte své finance? Umíte si sestavit rozpočet? Zodpovědně se zadlužit? Víte, jakou 
smlouvu podepsat? Řešíte dluhové pasti? 

Neváhejte a začněte s námi zodpovědně řídit své finance! 

 

Termíny a témata vzdělávání na pobočce Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. 
v Jablonci nad Nisou, ul. Emílie Floriánové 8: 

   Rodinný rozpočet. 14.5.2013 od 10:00 do 15:00 hod. 

   Zodpovědné zadlužování 11.6.2013 od 10.00 do 15.00 hod. 

   Podepsat můžeš, přečíst musíš. 9.7. 2013 od 10.00 do 15.00 hod. 

   Finance v pracovně právních vztazích 6.8.2013 od 10.00 do 15.00 hod. 

Termíny a témata vzdělávání na pobočce Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s.    
v České Lípě, ul. Konopeova 812 na téma: 

Rodinný rozpočet 6.5.2013 od 10:00 do 15:00 hod. 

Zodpovědné zadlužování 3.6.2013 od 10.00 do 15.00 hod 

Podepsat můžeš, přečíst musíš 1.7. 2013 od 10.00 do 15.00 hod. 

Finance v pracovně právních vztazích 12.8.2013 od 10.00 do 15.00 hod. 

Termíny a témata vzdělávání na pobočce Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. 
v Liberci, ul. Zahradní 415/10: 

    Rodinný rozpočet. 16.5.2013 od 10:00 do 15:00 hod 

   Zodpovědné zadlužování 20.6.2013 od 10.00 do 15.00 hod. 

   Podepsat můžeš, přečíst musíš. 18.7.2013 od 10.00 do 15.00 hod. 

   Finance v pracovně právních vztazích 15.8.2013 od 10.00 do 15.00 hod. 

Termíny a témata vzdělávání na pobočce Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. 
v Semilech, ul. Archivní 570: 

    Rodinný rozpočet. 29.5.2013 od 13:00 do 18:00 hod. 

   Zodpovědné zadlužování 26.6.2013 od 13.00 do 18.00 hod. 

   Podepsat můžeš, přečíst musíš. 24.7. 2013 od 13.00 do 18.00 hod. 

   Finance v pracovně právních vztazích 28.8.2013 od 14.00 do 19.00 hod. 


